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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang 

Mobil diesel prototype adalah sebuah kendaraan masa depan yang didesain 

untuk keperluan riset dan terus di kembangkan teknologinya agar mendekati 

sempurna. Mobil diesel prototype dibuat dengan desain khusus untuk 

memaksimalkan aspek aerodinamika. Mobil diesel prototype yang di buat 

disesuaikan dengan regulasi perlombaan IEMC 2014, diantaranya pengemudi 

harus memiliki jangkauan pandang yang jelas, kendaraan dilarang menggunakan 

perlengkapan  aerodinamik yang dapat berubah bentuk ketika kendaraan bergerak. 

Untuk dimensi kendaraan prototype harus memenuhi kriteria yang ditentukan 

didalam regulasi, ketinggian kendaraan maximal 100 cm, track width minimal 50 

cm diukur dari titik kontak roda pada lintasan, bobot total kendaraan maksimal 

1400 N, wheelbase minimal 100 cm, dan lebar total kendaraan maksimal 130 cm 

panjang maksimal 350 cm. 

Brake system merupakan elemen penting dalam sebuah kendaraan. Karena 

Brake system adalah perangkat keamanan pada kendaraan. Brake system harus 

mampu menghentikan kendaraan, ataupun hanya sekedar membantu mengurangi 

kecepatan sebuah kendaraan dengan baik. Pada dasarnya besar ideal gaya rem 

yang dibutuhkan setiap kendaraan adalah berberda. Hal ini mengandung arti 

bahwa sistem rem dari satu kendaran tidak langsung memenuhi kebutuhan 

pengereman untuk kendaraan lain.  
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Untuk membuat sebuah mobil diesel type prototype yang stabil dan aman 

untuk di kendarai di butuhkan perangkat brake system yang stabil dan baik. Dapat 

di andalkan dalam kondisi lintasan lurus maupun berbelok. Permasalahan yang di 

hadapi untuk membuat brake system pada kendaraan prototype ini adalah 

pemilihan brake system yang sesuai dengan bentuk chasis dan roda kendaraan 

prototype. Banyak type brake system pada kendaraan umumnya akan tetapi belum 

tentu sesuai dengan bentuk kendaraan prototype. Adapun persyaratan utama dari 

brake system yang akan digunakan, ialah mudah di operasikan, mudah dirawat 

(maintenance), dan ringan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berikut ini adalah rumusan masalah yang di kaji dalam tugas akhir ini : 

a. Bagaimana rancangan brake system yang sesuai dengan chasis 

prototype diesel. 

b. Apakah jenis caliper yang sesuai dengan bentuk chasis prototype 

diesel. 

c. Bagaimana brake system yang sesuai dan dapat menghentikan 

kendaraan pada kecepatan maximal 60km/jam. 

 

1.3. Tujuan Perancangan 

Sesuai dengan masalah yang telah di rumuskan sebelumnya, tujuan utama 

yang di harapkan tercapai dalam tugas akhir ini adalah : 

a. Merancang Brake system yang sesuai pada chasis prototype diesel. 

b. Menentukan tipe caliper yang sesuai dan dapat dipasang pada chasis 

prototype diesel. 
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c. Mendapatkan  Brake system yang mampu memenuhi persyaratan torsi 

gaya yang di butuhkan. 

 

1.4. Batasan Masalah 

1. Sistem brake yang dirancang hanya untuk mobil jenis prototype dengan 

engine Diesel 3.3 HP. 

2. System brake  yang dirancang tidak digunakan untuk kecepatan diatas 

60km/jam. 

3. System brake yang dirancang di titik beratkan pada jalanan datar dan 

hanya untuk tujuan perlombaan saja.  

 

1.5 . Metodologi 

Metodologi yang di gunakan dalam merancang brake sistem Mobil Pototype 

Diesel adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mengetahui 

secara langsung bagaimana konsep design brake sistem mobil prototype 

diesel dari universitas lain dengan cara melihat langsung atau melakukan 

Tanya jawab. 

2. Data Hasil Pustaka 

Data hasil pustaka merupakan teori-teori hasil pembelajaran yang didapat 

dari literature ataupun buku yang ada di perpustakaan maupun artikel yang 

di dapat dari internet yang berhubungan dengan konsep design brake 

sistem mobil. 
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3. Perancangan  

Setelah melakukan pembelajaran secara teoritis dan juga dari lapangan 

maka  dilanjutkan dengan merancang design brake sistem yang diinginkan. 

4. Pemilihan Komponen 

Setelah melakukan perancangan tahap selanjutnya adalah memilih part-

part apa saja yang akan digunakan dan, melakukan pembuatan komponen-

komponen dalam kendaraan sesuai dengan hasil perancangan serta fungsi 

dan tujuan yang di kehendaki. 

5. Perakitan 

Setelah seluruh komponen selesai di buat selanjutnya dilakukan perakitan. 

Karena dalam sebuah perakitan komponen sangat bergantung pada 

kualitas pengerjaan komponen maka dalam proses perakitan dapat 

dilakukan perubahan- perubahan. 

6. Pengujian 

Untuk mengetahui kinerja sistem brake sistem mobil yang kita rancang 

perlu dilakukan beberapa pengujian seperti :  

o Responsible. 

o Safety. 

o Kemampuan rem di lintasan. 

7. Modifikasi 

Setelah melakukan pengujian kendaraan, apabila ada yang tidak sesuai 

dengan konsep perencanaan yang sudah ada maka dilakukan langkah 

perbaikan dan perubahan. 

 


